Milí lyžníci, vážení rodiče!
Rád bych vás opět pozval
na LYŽAŘSKÝ

KURZ TJ SOKOL PÍSEK.

Zde je několik základních informací.
Termín a místo:
2. – 9. března 2019 (jarní prázdniny pro Písek), Boží Dar
v Krušných horách

Hromadná fotografie z loňského kurzu

Účastníci:
Všichni členové TJ Sokol Písek (v případě volných míst i veřejnost) od minimálně první třídy výše, ostatní
později po domluvě. Podmínkou je alespoň základní samostatnost a sportovní duch.
Program:
Organizovaný výcvik na sjezdových lyžích, pro zájemce i na běžeckých lyžích (vzhledem k okolním
ideálním terénům a tomu, že se oproti loňsku dá očekávat zdražení skipasů díky sloučení skiareálů Neklid a
Klínovec, můžeme běžky jen doporučit). Snowboardy je s sebou možné jako doplněk také vzít, ale až ve
chvíli, kdy je pro ně dostatek místa v autobuse.
Večer probíhá pravidelně společný nelyžařský program.
Poznámka: Kurz je pojímán částečně jako zimní tábor, proto musí účastníci počítat s jednoduchým ubytováním či
s různými pomocnými pracemi v jídelně, v kuchyni apod. formou služeb. Zároveň musí především ti starší respektovat
potřeby menších a mladších účastníků.

Předběžná cena:
3100,- Kč
Zahrnuje dopravu, ubytování, stravu a lyžařský výcvik. Skipas v ceně není zahrnut (předpokládanou výši nákladů na
skipasy Vám sdělíme později v dalších pokynech podle aktuálního ceníku). Nelze bohužel zcela vyloučit případné
drobné změny, způsobené například náhlým zdražením, a tak bude definitivní cena potvrzena nejpozději začátkem
ledna.
Storno: V případě neúčasti z jakýchkoli důvodů po zaplacení celého účastnického poplatku, pokud se nepodaří sehnat
náhradníka, můžeme zaručit vrácení pouze takové částky, která odpovídá ceně ubytování.

Na setkání a společné zážitky se dopředu moc těší
¨
Libor Janda, vedoucí kurzu (tel: 604 779 349, ljanda@email.cz )!

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami a přihlašuji svého/svoji syna/dceru ……………….
………………………….., datum narození: ……………………na lyžařský kurz TJ Sokol Písek, pořádaný
od 2. 3. do 9. 3. 2019 v Božím Daru. Zároveň přikládám zálohu 1000,- Kč.
Telefon:
E-mail:
Podpis zákonného zástupce:
Poznámka: Odevzdávat přihlášky vedoucímu kurzu a platit zálohu můžete až do naplnění kdykoli po předchozí
domluvě, eventuálně mailem.

